
Wachtwoorden
Deelnemers leren hoe ze hun online informatie beter kunnen beschermen door
sterke wachtwoorden te gebruiken en te bewaren. Deelnemers leren over de
principes van het maken van een sterk wachtwoord en de problemen die kunnen
ontstaan wanneer je een wachtwoord deelt. Ze leren ook hoe ze hun wachtwoord
kunnen beschermen en hoe ze niet-geautoriseerde toegang tot hun accounts
kunnen voorkomen.

Materiaal
Hand-out Leren over wachtwoorden



Basisinformatie over wachtwoorden

Deel één

Vertel je leerlingen

We staan niet vaak stil bij de wachtwoorden die we gebruiken voor websites, apps
en services. De sterkte van je wachtwoorden bepaalt echter wel hoe veilig je
gegevens zijn.

Interactie

Betrek deelnemers bij de discussie aan de hand van de volgende vragen. Herinner
deelnemers eraan dat het belangrijk is om niet hun echte wachtwoorden te delen
tijdens deze of een andere oefening.

Vraag je leerlingen

Hoeveel wachtwoorden heb je? 

Heb je verschillende wachtwoorden voor al je e-mailaccounts en sociale-media-
accounts?

Zijn ze erg verschillend of zijn het varianten op één wachtwoord?

Als je meer dan één wachtwoord hebt, hoe onthoud je dan welk wachtwoord bij welk
account hoort?

Vraag je leerlingen

Hoe vaak ben je een belangrijk wachtwoord vergeten?

Wat deed je toen je een wachtwoord was vergeten?

Hoe zorg je dat je je wachtwoorden gemakkelijk kunt onthouden?

Heb je een wachtwoord dat je dagelijks gebruikt?

Wat zou er gebeuren als iemand je wachtwoord achterhaalt, zonder dat je dat weet?

Zou het uitmaken om wie het gaat?

Wat voor informatie zou iemand over jou kunnen verzamelen als diegene je



wachtwoord zou gebruiken om in je account te komen?

Deel twee

Interactie

Verdeel de groep in tweetallen.

Vertel je leerlingen

Bespreek met je partner wat er zou kunnen gebeuren als iemand met kwade
bedoelingen het wachtwoord voor je favoriete sociale-mediaplatform achterhaalt.

Interactie

Geef de deelnemers 5 minuten om dit te bespreken. Vraag de tweetallen daarna om
hun bevindingen te delen.

Vertel je leerlingen

Praat met je partner over wat er zou gebeuren als een hacker het wachtwoord voor
online bankieren van je ouder of verzorger zou achterhalen.

Interactie

Geef de deelnemers 5 minuten om dit te bespreken. Vraag de koppels daarna om te
delen wat ze hebben besproken.

Deel drie

Vertel je leerlingen

Misschien vraag je je af hoe een hacker achter een privéwachtwoord kan komen. Er
zijn een paar manieren: een is door social engineering, oftewel door iemand te
misleiden en over te halen om zijn of haar wachtwoord te delen. Hiervoor kan een
hacker een e-mail gebruiken die eruitziet alsof deze echt afkomstig is van een
platform of website waar iemand een account heeft. De ontvanger kan in de e-mail
worden gevraagd om op een link te klikken en zich aan te melden met zijn of haar
gebruikersnaam en wachtwoord. Zodra de persoon zich aanmeldt, krijgt de hacker
deze gegevens.

Hackers proberen soms wachtwoorden te raden door veelvoorkomende woorden
zoals 'wachtwoord123', 'test' of je voor- en achternaam te gebruiken.

Een andere manier waarop hackers achter een persoonlijk wachtwoord kunnen
komen, is via een brute force-aanval. Een brute force-aanval betekent dat een



hacker zich probeert aan te melden bij je account door veel verschillende
wachtwoorden achter elkaar te proberen. Een hacker kan een brute force-aanval
handmatig uitvoeren, maar zo'n aanval wordt meestal uitgevoerd door een
computerprogramma dat snel en automatisch elke mogelijke combinatie voor
wachtwoorden uitprobeert. Zo'n programma past bijvoorbeeld een lijst met
waarschijnlijke wachtwoorden toe of een set wachtwoorden die bestaan uit
verschillende combinaties van letters en cijfers, totdat de juiste toegangscode is
gevonden.

Sommige brute force-aanvallen zijn natuurlijk wat geraffineerder. Als jouw
wachtwoord op een lijst met waarschijnlijke wachtwoorden staat, zoals 'fido123' of
'wachtwoord', kunnen sommige programma's het sneller raden door deze opties
eerder te proberen dan minder waarschijnlijke wachtwoorden of willekeurige
combinaties. De aanval kan ook geavanceerder zijn doordat een hacker informatie
over jou heeft. Als een hacker bijvoorbeeld weet dat je een huisdier met de naam
Toby hebt, kan diegene 'Toby' met verschillende cijfercombinaties erachter proberen
(zoals 'Toby629' en 'Toby3020').



Principes voor het maken van wachtwoorden

Deel één

Vraag je leerlingen

Wie weet wat het betekent om een 'sterk' of 'sterker' wachtwoord te hebben?
Waarom is dit een goed idee?

Vertel je leerlingen

Met een sterk wachtwoord kun je je gegevens beter beschermen. Het hebben van
een sterk wachtwoord is geen garantie dat je account niet wordt gehackt, maar een
zwak wachtwoord maakt het veel gemakkelijker voor iemand om bij je gegevens te
komen.

Oefening wachtwoorden

Vraag je leerlingen

Wat zijn voorbeelden van een zwak wachtwoord?

1. Voorbeelden hiervan zijn: 'Wachtwoord', '12345', 'Hallo!', een geboortedatum,
een bijnaam.

Waarom denk je dat ze zwak zijn?

1. Ze kunnen gemakkelijk worden geraden door iemand anders en/of een
computer die een brute force-aanval uitvoert.

Op wat voor manieren kun je je wachtwoord sterker maken?

1. Cijfers toevoegen, kleine letters en hoofdletters gebruiken, symbolen toevoegen,
het wachtwoord langer maken en geen algemene zinnen en woorden op zichzelf
gebruiken.

Interactie

Nadat de deelnemers antwoord hebben gegeven, schrijf je deze instructies op het
bord:

Gebruik minstens één cijfer.



Gebruik minstens één symbool.

Gebruik minstens één kleine letter en één hoofdletter.

Wachtwoorden moeten minimaal 7 tekens lang zijn.

Wachtwoorden moeten gemakkelijk te onthouden zijn (tenzij je een
wachtwoordbeheerder gebruikt).

Een wachtwoordbeheerder is een website of app die gebruikers helpt hun
wachtwoorden te bewaren en te ordenen.

Een wachtwoord zou niet uit één algemeen woord of uit persoonlijke gegevens
moeten bestaan (geboortedatum, naam van ouders enzovoort).

Hetzelfde wachtwoord moet niet voor meerdere websites worden gebruikt.

Vertel je leerlingen

Er zijn twee methoden om een sterk wachtwoord te maken. De eerste methode is
een 'recept' voor wachtwoorden volgen, eentje zoals op het bord staat. Als je op
deze manier een wachtwoord maakt, zorg je ervoor dat je moeilijker te raden
elementen opneemt in een wachtwoord met letters of cijfers, zodat het wachtwoord
moeilijker te achterhalen wordt. Het nadeel van deze methode is dat deze
wachtwoorden moeilijker te onthouden zijn.

Sterke wachtwoorden

Vertel je leerlingen

Een andere manier voor het maken van een sterk wachtwoord heeft te maken met
lengte. De lengte van een wachtwoord heeft invloed op hoe sterk het is. Als je dus
een reeks van vier of meer ongerelateerde woorden gebruikt, is je wachtwoord veel
moeilijker te raden voor mensen en brute force-aanvallen. Een ander voordeel van
deze methode is dat deze wachtwoorden gemakkelijker te onthouden zijn dan
wachtwoorden die je volgens een 'recept' samenstelt.

Je kunt ook een combinatie van deze twee methoden gebruiken door een reeks van
vier of meer ongerelateerde woorden te bedenken en symbolen en cijfers toe te
voegen.

Het doel van deze methoden is hetzelfde: wachtwoorden maken die uniek en
moeilijk te raden zijn.

Vertel je leerlingen



Verdeel de groep in tweetallen

Probeer in tweetallen een sterk wachtwoord te maken aan de hand van de
instructies op het bord. Onthoud dat een wachtwoord dat moeilijk is voor een
computer om op willekeurige wijze te raden, mogelijk wel eenvoudig te achterhalen
is voor een persoon of voor een computer met een lange lijst van veelvoorkomende
wachtwoorden. Het papiertje met het wachtwoord wordt niet ingenomen aan het eind
van de activiteit. We raden je aan dit wachtwoord niet voor een van je accounts te
gebruiken, omdat anderen in de groep het kennen.

Geef de deelnemers 5 minuten om deze opdracht uit te voeren. Vraag de
deelnemers vervolgens wat zij denken dat hun sterkste voorbeeldwachtwoorden zijn.
Vraag de deelnemers of ze de wachtwoorden die ze hebben bedacht uit het hoofd
kennen zonder ernaar te kijken.

Sommige websites vereisen dat je wachtwoord aan al deze of bepaalde
voorwaarden voldoet, maar andere websites hebben deze beperkingen niet. Je kunt
ook wachtwoorden maken door een reeks willekeurige, algemene woorden te
gebruiken.

Interactie

Laat dezelfde tweetallen nieuwe wachtwoorden maken die bestaan uit
woordenreeksen. Vertel ze dat het wachtwoord moet bestaan uit ten minste vier
woorden om het sterk te maken en om het makkelijk te onthouden. Geef de
deelnemers 5 minuten om deze opdracht uit te voeren. Vraag de deelnemers
vervolgens wat hun sterkste voorbeeldwachtwoorden zijn. Herinner de deelnemers
er opnieuw aan dat het vel papier niet wordt opgehaald aan het eind van de activiteit
en dat ze het wachtwoord niet moeten gebruiken voor hun accounts.

Vertel je leerlingen

Sommige websites gebruiken een systeem dat meervoudige verificatie of
tweestapsverificatie wordt genoemd om je identiteit te verifiëren. Deze websites
gebruiken vaak sms, een app of e-mail om een eenmalige code te verzenden die
samen met het wachtwoord moet worden ingevoerd.

Deze methode kan je accounts veel veiliger maken, doordat er een extra laag
beveiliging wordt toegevoegd die moeilijker te omzeilen is. Om zich bij je account
aan te melden, heeft iemand bijvoorbeeld je wachtwoord en toegang tot een app,
apparaat of e-mailadres nodig die/dat aan je account is gekoppeld.



Wachtwoorden veilig houden

Deel één

Vertel je leerlingen

Zelfs als je een wachtwoord maakt dat een computer of persoon moeilijk kan kraken,
kan een wachtwoord nog wel op andere manieren zwak zijn.

Vraag je leerlingen

Op welke andere manieren kan een wachtwoord zwak zijn?

1. Een aantal voorbeelden: hetzelfde wachtwoord gebruiken voor meerdere
accounts, een wachtwoord gebruiken dat persoonlijke informatie bevat,
jarenlang hetzelfde wachtwoord gebruiken en je wachtwoord vergeten.

Hoe vaak denk je dat je je wachtwoord zou moeten veranderen?

Vertel je leerlingen

Zelfs sterke wachtwoorden kunnen worden gehackt of gestolen, maar je kunt jezelf
op een aantal manieren beschermen. Als er een gegevensinbreuk is op een
bepaalde website waarbij je een account hebt, moet je je wachtwoord voor die
website veranderen. Verander ook vergelijkbare wachtwoorden voor andere
websites.

Het kan lastig zijn om veel lange en ingewikkelde wachtwoorden te onthouden.

Vraag je leerlingen

Lijkt het je een goed idee om je wachtwoorden ergens op te schrijven of in een
documentbestand op je computer op te slaan? Waarom wel of waarom niet?

Interactie

Noem de mogelijkheid dat iemand een papier vindt of een bestand op je computer
ontdekt. Leg uit dat je bijvoorbeeld een wachtwoordbeheerder kunt gebruiken, een
app waarin gebruikers hun wachtwoorden kunnen opslaan en ordenen.

Deel twee

Vertel je leerlingen

We gebruiken veel verschillende accounts op allerlei websites, elke dag weer. Het



kan lastig zijn om je elke keer weer aan en af te melden bij elke website.

Vraag je leerlingen

Heb je wel eens de functie voor wachtwoord opslaan gebruikt in je browser om het
wachtwoord voor een website op te slaan? Waarom wel of waarom niet?

Begrijp je hoe je website onthoudt wie je bent?

1. Vraag om verklaringen. Leg vervolgens uit dat websites kunnen onthouden dat
je je hebt aangemeld door een cookie op te slaan. Cookies zijn bestandjes die
op je computer worden opgeslagen om een website jou en je computer te laten
herkennen wanneer je de website bezoekt, zonder dat je je opnieuw hoeft aan te
melden. Cookies kunnen echter ook worden gebruikt om je te volgen wanneer je
van website naar website gaat. Op die manier kun je getargete advertenties te
zien krijgen.

Is het oké om een wachtwoord op te slaan als je dat op je eigen computer doet?

Vraag je leerlingen

Heeft je computer een wachtwoord voor aanmelden?

Wat als je de computer met anderen deelt?

1. In dat geval kunnen anderen die je computer gebruiken mogelijk je wachtwoord
achterhalen, zelfs als je wachtwoord in het wachtwoordveld wordt weergegeven
als puntjes of sterretjes. Ook als je het wachtwoord niet op het scherm kunt
lezen, kan het nog wel ergens zijn opgeslagen.

Vraag je leerlingen

Zijn er ook situaties waarin het goed is om een wachtwoord te delen? Wanneer?
Waarom?

1. Mogelijke voorbeelden zijn dat hun ouders hun wachtwoord willen weten of dat
ze een gedeeld of familieaccount voor een service als Netflix hebben.

Deel je je wachtwoorden met iemand? Zo ja, met wie en waarom?

Als een van je goede vrienden zou vragen om je wachtwoord met hem of haar te
delen om te laten zien hoeveel je om ze geeft, zou je dat dan doen? Waarom wel of
waarom niet?



Vertel je leerlingen

Misschien wil je je wachtwoord delen met iemand waar je om geeft, maar dat je om
diegene geeft, betekent niet dat hij of zij volledige toegang tot je online accounts
verdient.

Denk goed na over wat voor band je met iemand hebt voordat je je wachtwoord
deelt, en ook over of deze band in de toekomst zou kunnen veranderen. Je
wachtwoord delen met een ouder of verzorger is bijvoorbeeld heel wat anders dan
het delen met je beste vriend.

Vraag je leerlingen

Wat kan er gebeuren als je je wachtwoord deelt?

1. Iemand zou je account voor online bankieren kunnen hacken, zich online als jou
voor kunnen doen of je geheimen kunnen achterhalen.

Als je een wachtwoord voor een account zou delen, zou je dat account dan anders
gebruiken?

Vraag je leerlingen

Zijn er bepaalde dingen die je niet op Netflix zou bekijken of die je niet in een e-mail
zou zetten als er iemand met je mee zou kunnen kijken?

Interactie

Deelnemers moeten nadenken over hun eigen gedrag wanneer ze een gedeeld
account gebruiken. Ze moet erbij stilstaan dat hun online activiteiten door andere
gebruikers van het account kunnen worden bekeken.

Vraag je leerlingen

Als een account een virtuele representatie van jou is, zoals een profiel op sociale
media, is het dan oké om andere mensen je account te laten gebruiken?

Interactie

Bespreek de mogelijkheid dat iemand zich als jou kan voordoen en berichten naar je
vrienden kan sturen.

Vraag je leerlingen

Sla je op sommige van je apparaten je wachtwoorden op? Waarom wel of waarom
niet? Betekent dat dat het veilig is om je wachtwoord op te slaan op je eigen telefoon



of computer? Wat gebeurt er als je een vriend je telefoon of computer laat
gebruiken?

Zijn er apparaten die je met anderen deelt, zoals familieleden of vrienden? Deel je
een account op dat apparaat of heeft iedereen een eigen account?

Gebruik je wel eens een openbaar apparaat, bijvoorbeeld in de bibliotheek, op
school of ergens anders? Doe je dezelfde dingen op dat apparaat als anders?

Deel drie

Interactie

Verdeel de groep in tweetallen.

Vertel je leerlingen

Bespreek in tweetallen of je je wel eens hebt aangemeld op een computer op school,
in de bibliotheek of in een andere openbare omgeving en zag dat iemand anders
nog was aangemeld bij hun sociale-media- of e-mailaccount. Vraag ze om te
bedenken of ze het account zouden bekijken of iets anders zouden doen.

Interactie

Geef de deelnemers 5 minuten om dit te bespreken en vraag ze vervolgens om hun
bevindingen te delen. Breng een discussie op gang over zulk niet-geautoriseerd
gebruik.



Niet-geautoriseerde accounttoegang

Deel één

Interactie

Opmerking: een deel van de inhoud van deze activiteit is behandeld in 'Activiteit 1:
Basisinformatie over wachtwoorden'. We laten het aan jou over om te bepalen of je
dit materiaal nogmaals wilt behandelen of dat je het overslaat.

Vertel je leerlingen

Anderen kunnen mogelijk toegang krijgen tot je account, zelfs als ze je wachtwoord
nog niet kennen of je wachtwoord niet met een willekeurige poging kunnen raden.
Als iemand genoeg persoonlijke informatie van je weet, kan diegene misschien je
wachtwoord raden of iemand bij een bedrijf overhalen om jouw gegevens te geven.
Omdat er geen technologie wordt gebruikt om je account te hacken, wordt dit type
aanval ook wel social hacking of social engineering genoemd.

Vraag je leerlingen

Wie is wel eens zijn wachtwoord voor een website vergeten?

Wat gebeurt er wanneer je op Ik ben mijn wachtwoord vergeten klikt?

1. De website vraagt je doorgaans om beveiligingsvragen te beantwoorden of
probeert contact met je op te nemen via een telefoonnummer of e-mailadres.

Wat zijn beveiligingsvragen die een website je kan vragen te beantwoorden?

1. Leg uit dat vrienden of bekenden sommige van deze vragen zouden kunnen
beantwoorden of raden. Bijvoorbeeld: de naam van je huisdier, waar je bent
geboren, de meisjesnaam van je moeder, de naam van je favoriete leraar, de
naam van je beste vriend, je favoriete sportteam.

Wie zou dit soort informatie over jou kunnen weten?

Hoe probeert een website contact met je op te nemen wanneer je je wachtwoord
bent vergeten?

Wie zou er verder toegang tot je contactopties kunnen hebben?

Vraag je leerlingen



Hoe zou een vreemde achter de persoonlijke informatie kunnen komen die nodig is
om je beveiligingsvragen te beantwoorden?

1. Berichten op sociale media, online zoekopdrachten of openbare informatie,
meerdere keren raden, contact opnemen met je vrienden enzovoort.

Wat zijn een aantal voorbeelden van berichten op sociale media met persoonlijke
informatie?

1. Bijvoorbeeld een foto op Instagram van je kat met zijn naam eronder, een foto
waarin je een locatie hebt getagd of openbare verjaardagsberichten.

Hoe kun je via Google meer over iemand te weten komen en zijn wachtwoord
hacken?

1. Als je in een zoekmachine iemands klassenfoto kunt vinden, kun je de naam van
iemands leraar achterhalen.

Deel twee

Vertel je leerlingen

Het plaatsen van informatie die antwoorden op je beveiligingsvragen bevat, kan erg
onveilig zijn. Kies beveiligingsvragen waarop alleen jij de antwoorden weet. Je kunt
ook antwoorden op beveiligingsvragen verzinnen, zolang je deze maar opslaat in
een wachtwoordbeheerder of je ze gemakkelijk kunt onthouden.

Websites kunnen contact opnemen met een gebruiker via een telefoonnummer of e-
mailadres dat aan het account is gekoppeld. Als een gebruiker zijn wachtwoord
vergeet, geven websites vaak een tijdelijk wachtwoord of een hyperlink die de
gebruiker kan gebruiken om zijn wachtwoord opnieuw in te stellen.

Vraag je leerlingen

Is dit een goede manier om zeker te zijn dat de persoon die het nieuwe wachtwoord
aanvraagt de gebruiker is?

Wat als je het e-mailadres dat aan het account is gekoppeld hebt gedeeld?

1. Het opnieuw instellen van een wachtwoord met behulp van een link is
doorgaans veilig, behalve als je een account of wachtwoord met iemand anders
deelt.



Vertel je leerlingen

Iemand kan toegang krijgen tot je account via social hacking door rechtstreeks
contact met je op te nemen en je over te halen om je informatie te geven. Soms
stuurt iemand je een e-mail waarin hij zich voordoet als iemand anders (zoals een
vriend, familielid of iemand van je bank) en je vraagt om belangrijke informatie (zoals
je geboortedatum) met hem te delen om je identiteit te verifiëren. Het kan ook
subtieler zijn, bijvoorbeeld als iemand het sociale-media-account van een vriend
hackt en jou (en mogelijk vele anderen) in een bericht vraagt wanneer je verjaardag
is of waar je bent opgegroeid. Als je berichten ontvangt van een vriend die vreemd
overkomen, kun je dit het beste eerst aan je vriend vragen (buiten het sociale-
mediaplatform). Zo kun je bepalen of je vriend de berichten heeft gestuurd.

Aanvallen met een e-mail of website die er echt uitziet, worden phishing genoemd.
Hiermee kan je identiteit worden gestolen. Iemand die zich als jou voordoet kan
bijvoorbeeld creditcards op jouw naam aanvragen en deze gebruiken, waardoor je
misschien moeilijk een creditcard kunt krijgen wanneer je ouder bent.

Via phishing kan een dief zich als jou voordoen en meer informatie verzamelen,
waarmee hij je e-mails kan bekijken, je vrienden berichten kan sturen uit jouw naam
of je geld kan stelen. Op deze wijze kan een dief mogelijk ook je account voor jou
blokkeren door een nieuw wachtwoord te maken dat jij niet kent.



Opdracht

Hand-out

Opdracht

Vraag deelnemers om de volgende vragen te beantwoorden en hun antwoorden in
de vorm van tekst of afbeeldingen toe te voegen aan de hand-out Leren over
wachtwoorden.

1. Wat zijn drie dingen die je van deze sessie hebt opgestoken die je de volgende
keer dat je een wachtwoord maakt gaat toepassen?

2. Noem één situatie waarin je denkt dat het prima is om je wachtwoord met
iemand anders te delen.

3. Wat zijn drie strategieën die je kunt gebruiken om je wachtwoord veilig met
iemand te delen?

4. Noem drie voorbeelden van hoe het mis kan gaan als je wachtwoord in de
verkeerde handen valt.
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